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Hallituksen kokous 8/2018  
Aika: 3. huhtikuuta klo 16.00 
Paikka: Ynnän ainejärjestötila MaD242 
 
 

Hallitus:  Läsnä: 

Markus Kulmala 
Sauli Räihä 
Kiril Sanasvuori 
Laura Huhta 
Miikael Saksman 
Niko Kankkonen 
Joonas Koponen 
Joonas Pollari 
Veikko Manninen 
Nea Marjavaara 
Onni Laitinen 
Reetta Koskelo 
Olli Tuovinen 
Juhana Valasmo 

Puheenjohtaja 
Sihteeri 

x  
x  
- 
- 
x, (poistui kohdassa 10) 
x 
- 
x 
x, (poistui kohdassa 24) 
x 
x 
- 
- 
Hallituksen ulkopuolinen, (poistui kohdassa 10) 

 
1. Kokouksen avaus 
Hallituksen puheenjohtaja Markus Kulmala avasi kokouksen klo 16.06. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Sihteerin valinta 
Sauli Räihä toimii sihteerinä. 
 
4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen 
Hyväksyttiin kokousten 6/18 ja 7/18 pöytäkirjat muutoksitta. 
 
5. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin kokouksen esityslista seuraavilla muutoksilla: lisätään kohta 11. Appro, kohta 12. 
Sitsit ja kohta 14. Haalarit. Muita kohtia siirretään tarpeen mukaan. 
 
Käsitellään välissä kohta 10. 
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6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset) 
Tapsat ovat kokoustaneet onnistuneesti.  
Lomailu on tehnyt tehtävänsä.  
 
7. Jäsenet  
Ei uusia jäseniä. 
 
8. Vastaavien terveiset 
Ei terveisiä. 
 
9. Toimintakertomus 2017 
Toimintakertomusta kommentoitiin kokouksen aikana ja hallitus hyväksyy siihen tehdyt 
muutokset.  
 
10. Tilinpäätös 2017 
Hallitus esittää kevätkokouksessa tilinpäätöksen: tappiota oli 3957,59€. Tappiot johtuivat 
tehdyistä investoinneista. Myös osa tapahtumista oli tappiollisempia kuin oli alunperin odotettu.  
 
11. Appro 
Tapahtumasta on tehtävä vielä lisää markkinointia. Ainakin muille ainejärjestöille mainostusta 
voi seuraavana vuonna tehdä jo aikaisemmin. Kaikille tapahtumaan osallistuville ei ole tullut 
sähköpostia, joten niitä pitää lähettää vielä ennen tapahtumaa.  
 
Päätetään, että jokaiselle Ynnän approa mainostaville ainejärjestöille annetaan yksi ryhmälippu 
alennettuun hintaan (20€).  
 
12. Sitsit 
Ynnä ei järjestä rasistisia sitsejä eivätkä Ynnän toastmasterit tee aloitteita minkään rasistisia 
termejä sisältävien säkeistöjen laulamiselle. Erityisesti Ynnän oman jäsenistön antamat 
palautteet ja sitseistä tehdyt huomiot otetaan käsittelyyn ja niihin reagoidaan, jo sitsien aikana. 
 
13. Yhteistyökuviot 

A. Universum 
Hallitusta kiinnostaa, kuinka paljon kyselyihin on tullut vastauksia.  

 
B. Muut 
Nettisivuille pystyy jälleen kohta lisäämään logoja, eli mainospaikkoja voidaan alkaa taas 
myymään. 
 
Ynnän alumneja pyydetään kirjoittamaan bolgitekstejä Ynnän sivuille: miten he ovat 
työllistyneet ja minkälaisia töitä he ovat päässeet tekemään. Blogitekstejä kaivataan 
kaikista pääaineista eli fysiikka, matematiikka, tietotekniikka ja tilastotiede. Ainakin Nean 
eno ja Onnin matikanope ovat valmistuneet Jyväskylän yliopiston 

 



 
 
Ynnä ry, hallituksen kokous 8/2018 3/7 

matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta. Tätä projektia ehdotetaan 
yritysvastaavien tehtäväksi. Jos esimerkiksi alumni on työllistänyt itsensä johonkin alan 
firmaan, voi tämä poikia tulevaisuudessa jopa muita yhteistyökuvioita. 

 
14. Haalarit 
Haalareista pitäisi alkaa tekemään tarjouspyyntöä ja sponsorointia Turun haalarituotteista 
(sama kuin aikaisempina vuosina). Sovitushaalarit pitäisi olla ennen varaslähtöpiknikiä eli silloin 
kun fuksit saapuvat. 
 
15. Edustukset 

A. Muut 
Ei lisättävää. 

 
16. Ynnä 

A. Kehy-haalarimerkki 
Jäsenistöltä ei ole tullut vielä ehdotuksia, eli kilpailun markkinointia voisi lisätä.  

 
B. Merkkien, nauhojen ja laulukirjojen markkinointi 
Laitetaan näistä kuvia nettiin, nyt kun sivutkin toimivat. Myös toimistossa näkyvissä 
oleviin tuotteisiin lisätään hinnat (paita 15€, tölkkisukka 2€).  

 
C. Hallituscolleget 
Hallitusta kiinnostaa, mikä on paitojen tilanne. Selvitetään, olisiko mahdollista saada 
hallituscolleget samalla designilla mutta vain eri värillä ja painatuksilla kuin 
jäsenistökolleget. Selvitellään värimahdollisuuksia, hallitus päättää yhdessä mikä väri 
olisi hyvä.  

 
D. Jäsenistöcolleget feat RIVA Clothing 
Collegeasia on edennyt.  

 
17. Sopo- ja Koposysteemit 

A. Tenttiarkisto 
Ei lisättävää. 

 
B. Muut 
Ehdotetaan, että matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen kopot 
tekevät yhteistyössä hallopedien kanssa tapahtuman, jossa jäsenistö pääsee 
keskustelemaan heitä koskevista asioista ja esittämään toiveita. Tapahtuman 
järjestäminen menisi syksylle. 

 
18. Iltakoulu tiedottamisen ohjepaperin tekoon 
Iltakoulu järjestetään tämän viikon perjantaina alkaen kello 16. Paikkana Koas Meeting Room 
Kabinetti keskustassa. 
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19. Känny 
Känny on työn alla.  
 
Pidetään viiden minuutin kokoustauko. 
 
Palataan välissä kohtaan 9. 
 
20. Tapahtumat 

A. Luistelutapahtuma 
Tapahtuma oli onnistunut, mutta enemmänkin porukkaa olisi voinut olla paikalla. 
Tapahtumaa olisi voinut mainostaa jo hieman aikaisemmin.  
 
Hyvä, että tapahtumien mainoksiin ollaan saatu tekstit mukaan myös englanniksi, niin 
vaihtaritkin löytävät paikalle mukaan.  
 
B. Kostajaiset & Hiukkasen excun isännöinti  
Hiukkaset olivat hyvää excuseuraa. Vastaisuudessa vieraspaikkakuntalaiset voidaan 
sekoittaa muihin (kostajais)ryhmiin, eikä siten, että laitetaan vain yksi paikallinen per 
excuryhmä. 
 
Uusia rastinpitäjiä muistutetaan siitä, että välillä rasteilla tulee olemaan pitkiäkin taukoja, 
kun kukaan ei ole suorittamassa rastia ja illan myötä pitää varautua myös kylmään 
säähän ja sateisiin. Tarkoitus on näistä olosuhteista huolimatta järjestää osallistujille 
mahdollisimman hauska ja onnistunut tapahtuma. Lisäksi rastinpitäjien ei tule lähteä 
rasteilta ennen kuin kaikki ryhmät ovat päässeet maaliin. Alkuperäiset ohjeelliset ajat 
rastien kestosta usein venyvät.  
 
Muuten tapahtuma oli onnistunut ja osallistujat viihtyivät. 
 
C. 3miot 
Tapahtuma oli loppuunmyyty! Kolmiotiimi on tehnyt siis hyvää työtä. Seuraavat kolmiot 
ovat 19.4. teemalla ysäriwappu. Myyntivuorot tulevat lähempänä Driveen. 
 
D. Sopokahvit 
Tapahtumassa koottiin ajatuskarttaa siitä, että mitkä asiat kehittävät omaa 
henkilökohtaista hyvinvointia. Sopovastaavamme on suunnitellut tekevänsä ajatuksista 
koonnin ja kyselemällä jäsenistöllä, mitä aiheita he haluaisivat tulevaisuudessa käsitellä. 
Tapahtumassa oli tarjolla nimensä mukaisesti myös kahvia ja pullaa. Vastaisuudessa 
sopokahveja voisi olla hyvä järjestää esimerkiksi tenttipäivinä. 
 
Sopovastaava lähtee toteuttamaan jäsenkyselyä kesän alussa yhdessä 
puheenjohtajamme kanssa. 
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E. Kevään excu  
Tapahtuma siirretään myöhemmäksi, esimerkiksi toukokuun toiselle viikolle. Päivän voi 
päättää sen mukaan, mikä käy yrityksille parhaiten. Yrityksiltä pitää saada varmistukset 
mielellään huhtikuun viimeisellä viikolla. Hyvä määrä yrityksiä olisi 1-3. Kun paikat ovat 
varmistuneet, tapahtumaa voi heti mainostaa jäsenistölle. Yritysvastaavat ovat 
tapahtuman järjestämisestä vastuussa.  
 
F. Wings-ilta & Sätkyn excun isännöinti  
Tapahtumaan on ilmoittautunut ihan hyvin osallistujia. Toivotaan, että exculaiset ja 
ynnäläiset eivät istu erillään vaan sosialisoituvat tapahtuman aikana. Läffän 
kuljettamiseen tarvitaan auto. Wings-ilta tapahtuu siis aikavälillä 18-20, jonka jälkeen 
matka jatkuu Valorinteelle Sätkyn kyydillä.  
 
Budjetoidaan 60€ auton vuokraamiseen.  
 
G. Merkkienompeluilta vol.2  
Paikaksi on varattu MaD259. Päätetään vielä myöhemmin, mitä elokuvaa ompelun 
ohella katsottaisiin.  
 
H. Ynnä goes JyväSpeksi  
Ilmoittautuminen on auki, mutta sähköposteista ei ole varmuutta.  
 
I. Matlu pesisturnaus 
Ynnäläisistä pitää saada joukkue kasaan. Selvitetään, onko meillä kaikki tarvittavat 
pesisvarusteet tai mistä niitä voisi lainata.  

 
J. Wappu  
Onkapannulle ei ole saatu vielä toista ainejärjestöä.  
 
Torstaina järjestetään illalla Escapessa Poikkitieteellinen wappuryntäys, tapahtuma on 
avoin kaikille järjestöille. Luvassa saattaa olla myös jotain pientä järjestöjen välistä 
kisailua. Tapahtumasta tehdään myös julisteet.  
 
Tapsatiimi valitsee aamusitsien toastmasterit.  
 
K. Syksy 
Escapen päivämäärät on varattu ja käyty läpi. Maanantaina 3.9. tulee uudet opiskelijat.  
 
Tapahtumaehdotus syksylle: laulusauna, elli saunomista sitsien tyyliin. Opinkivi voisi olla 
tapahtumalle optimaalinen paikka. Tapahtumavastaavat ottavat tästä koppia. 
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L. Muut 
Kesätapaamiselle ei ole tilavuokran lisäksi vielä budjetointia. Selvitellään myös 
mahdollisuutta koko tiedekunnan kesätapaamiselle.  

 
21. Liikunta 

A. Liikuntavuoro 
Tänään on luvassa sählyä.  

 
B. Kevään vaellus 
Ynnääjiin laitetaan viestiä, että kaikki vaelluksesta kiinnostuneet kokoustavat yhdessä ja 
aloittavat tapahtuman suunnittelua. 
 
C. Muut 
Selvitellään jalkapalloturnausta. Kysytään tapahtumaan mukaan ensin ainejärjestöjä 
matlusta, mutta jos heillä ei ole aikaa tai kiinnostusta, niin otetaan yhteyttä muihin 
ainejärjestöihin. Jos tapahtumaan halutaan mukaan Opinkivi, varausta pitää selvitellä 
mahdollisimman pian.  

 
22. Sauna 
Sauna oli vuokralla JYYn silliksellä, kaikki sujui hyvin.  
 
Jos saunan kuljetukseen tulee esteitä vappuviikolla, Pollari voi saada Kaustiselta auton 
käyttöön.  
 
23. Hankinnat 
Ei hankintoja.  
 
24. META 
Opiskelijatilan seinä kaatuu kesällä, puheenjohtaja on asiasta yhteydessä JYYhyn. Mietitään 
tarkempia tilaratkaisuja sitten kun seinä on kaatunut. Yksi opiskelijatilan seinä voitaisiin maalata 
Ynnän siniseksi.  
 
25. Seuraava kokous 
Seuraava kokous pidetään 16.4.2018 klo 17.00 Ynnän opiskelijatilassa. 
 
26. Kokouksen päättäminen 
Hallituksen puheenjohtaja Markus Kulmala päätti kokouksen nuijallaan klo 19:12. 
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Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2018 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
 
__________________________ _____________________________ 
Markus Kulmala Sauli Räihä 
Puheenjohtaja Sihteeri 
 
 
 

 


